ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
KYNOLOGICKÝ KLUB ZETOR BRNO

19. BRNĚNSKÁ KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen mimo NO
spojená s
klubovou výstavou Klubu anglických bulldogů České republiky, z.s. ,se zadáváním titulu Klubový vítěz, BOB,
BOS, BOJ, BOV, CAC, R.CAC, CAJC, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, posuzuje Ing. Michal Korynta,
krajskou klubovou výstavou klubu chovatelů teriérů(zařazující do chovu) se zadáváním čekatelství klubových
šampionátů CCJ,CC a CCV , posuzují paní Vladimíra Tichá a pan Zbyněk Kubík(Border teriér, Irský terier, JRT,
Lakeland terier a PRT)
oblastní klubovou výstavou pudlů ze zadáváním čekatelství klubového šampionátu,
oblastní klubovou výstavou Exotic klubu - shar pei, čau čau a papillon&phaléné se zadáváním čekatelství
klubového šampionátu
a oblastní klubovou výstavou černých teriérů se zadáváním čekatelství klubového šampionátu

30.8.2020
PROGRAM:
7.00–9.00
přejímka psů
9.00–9.15
zahájení výstavy
9.15–13:00
posuzování v kruzích
13.00–15.00
na závěr přehlídka krajských vítězů a vyhlášení nejkrásnějšího psa výstavy (časy jsou pouze
orientační, bude upřesněno v průběhu akce)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
PŘIHLÁŠKY:

I.

22.07.2020

II.

05.08.2020

výhradně on line přihláška na www.dogoffice.cz
ve výjimečných případech lze zaslat poštou na adresu Ing. Hana Andrášková, Čejkova 30,
615 00 Brno. Vzhledem k dodacím lhůtám České pošty je nutno odesílat přihlášky
s předstihem a ověřit si jejich dodání.
Přihláška je ke stažení na www.kkzetor.cz

INFORMACE: evelet@centrum.cz, Eva Ondrušová,mobil:773 797 484
VÝSTAVNÍ POPLATKY: bezhotovostní platba: číslo účtu: 3230676309/0800
variabilní symbol: telefonní číslo vystavovatele
do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka, v případě
přihlášení
více psů uveďte jména všech vystavovatelů
složenkou typu „C“ na adresu: Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, 628 00 Brno
MÍSTO KONÁNÍ: Jedovnická 7a, Brno, 628 00 Brno

GPS: 49.2159092N, 16.6758922E
G2E

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
- K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii (scan) jeho průkazu původu, pro třídu pracovní také fotokopii (scan)
certifikátu, vystaveného MSKS, ČMKJ, ČMS a ČMKU o složených zkouškách, pro třídu vítězů a čestnou (Klubová výstava)
fotokopii získaného ocenění!
- Jiné doklady o vykonaných zkouškách nebudou brány na zřetel.
- Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
- V případě telefonického ověřování nedodaných údajů bude nutno u prezence zaplatit manipulační poplatek 50,- Kč
-Změna rozhodčích vyhrazena
TŘÍDA

štěňat:
4–6 měsíců
TITULY: Vítěz třídy může být
dorostu:
6–9 měsíců
udělen jedincům, kteří získali
mladých: 9–18 měsíců
ve třídě mladých, mezitřídě,
mezitřída: 15–24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky
pracovní, vítězů a veteránů
a získaná ocenění
ocenění výborný 1
otevřená: od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky
Krajský vítěz může být udělen
a získaná ocenění
nejlepšímu psovi a feně
pracovní: od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou
z konkurence vítězů tříd:
nutno doložit kopii certifikátu ČMKU, ČMKJ, ČKS, MSKS
mezitřídy, otevřené, pracovní,
vítězů:
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion,
vítězů
Národní nebo Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Světový vítěz a Evropský vítěz. Udělení titulů není

nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců.
V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný a velmi dobrý.
veteránů: od 8 let
čestná:
od 15 měsíců, pouze pro účastníky klubové a speciální výstavy, kteří získali šampionát či titul Klubový
vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz, na klubové výstavě
anglických buldoků V1 postupuje do soutěže o BOB a BOS

Soutěže:
Majitelé jedinců s titulem Krajský vítěz se mohou zúčastnit závěrečné přehlídky vítězů, při které se vyhodnotí první tři nejkrásnější
jedinci z jednotlivé I.-X. FCI skupiny, neuznaných plemen, třídy štěňat, dorostu, mladých a veteránů. Dále bude vyhodnocena
nejlepší fena výstavy, pes a absolutní vítěz, první tři z kategorie mladý vystavovatel 9-13let a 14-17 let (nepočítá se do celostátní
soutěže). Jedinci posuzovaní na klubové výstavě se mohou v případě dodržení upřesněného časového harmonogramu v průběhu
akce zúčastnit závěrečných soutěží.
Ceny:
krajský vítěz: kartička, diplom, medaile, vítěz výstavy pes a fena pohár, absolutní vítěz pohár,
nejhezčí jedinec z I.-X. FCI skupiny- 1.-3. místo pohár; nejhezčí jedinec neuznaných plemen- 1.-3.místo pohár,
nejlepší štěně-nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění VN1, oceněno 1.-3. místo;
nejlepší dorost - nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění VN1, oceněno 1.-3. místo
nejlepší mladý - nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění V1 , oceněno 1.-3. místo;
nejlepší veterán- nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění V1- oceněno 1.-3. místo,
kategorie mladý vystavovatel - v každé kategorii oceněno 1.-3. místo,
DOKLADY PRO VSTUP NA VÝSTAVU: Průkaz původu psa, pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz, popř. doklad o zaplacení
výstavního poplatku
I. uzávěrka
22.07.2020
400,-(500,-KV
anglický.buldok)

II. uzávěrka 05.08.2020

VÝSTAVNÍ POPLATKY:Pro rozlišení plateb při první
450,-(550,- KV anglický buldok) a druhé uzávěrce rozhoduje datum zadání
přihlášky do systému, případně datum poštovního
Za dalšího psa 350,-(450,- KV anglický
400,-(500,-KV anglický buldok) razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez
buldok)
dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Veteráni
200,-(300,- KV anglický 200,-(300,- KV anglický buldok)
(Adresa pro zaslání výstavních poplatků je
buldok)
na
přední
straně
Dorost, štěňata 300,-(400,-KV anglický
300,-(400,- KV anglický buldok) uvedena
propozic).
buldok)
Na později přijaté přihlášky nebude brán zřetel!!!
Čestná třída
300.- zpoplatněno pro
300,-zpoplatněno pro KV
KV anglický buldok
anglický buldok
Stornování
vystavovatelem
mezi
oběma
Ml.
50,50,uzávěrkami 50,- Kč.
vystavovatel
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všechna zúčastněná
zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím
záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni
platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze
dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří
požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. V areálu není povoleno volné pobíhání psů. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě
posouzeni. Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé,
agresivní jedinci a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Na výstavu nebude
vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co
mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa ve výstavním areálu s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek.
Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je
zakázáno. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního
výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel souhlasí se zveřejnění své adresy
v katalogu výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději 5 dnů před výstavou zasláním vstupního listu na email
poskytnutý vystavovatelem. V případě, že jej vystavovatel nevlastní, obdrží sms zprávu na poskytnuté telefonní číslo.
PROTESTY: Protest proti rozhodčímu není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za první
uzávěrku, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
INZERCE V KATALOGU
Pro jednotlivce
Pro firmy:
1 strana A5
500,1000,1/2 strany A5
250,500,1/4 strany A5
150,250,Za prvního psa
vč. katalogu

